
szerzõje férfi és/vagy férfiakról és férfiak-
nak szól? Megkérdõjelezzük a kortárs férfi-
írók témaválasztásait és problémafelveté-
seinek fontosságát? És egyáltalán: miért
szorul a nõi magazinok, életvezetési köny-
vek, beszélgetõ show-k és tévésorozatok
mezsgyéibe a „nõk” (és egyéb marginalizált
közösségek) dolgairól való beszélgetés?
Hol és hogyan lehet – nemcsak nõknek –
beszélni a menstruációról, a testtel kapcso-
latos szorongásokról, a szexuális frusztrá-
ciókról, másságról stb.? A Nem olyan csaj
és a Csajok csak két példa arra, hogy 
miként szorulnak ezek a marginalizált és
tabutémák a populáris kultúra és enter-
tainment világába, elvitathatatlan hatásuk
pedig jelzi a témafelvetések relevanciáját.
De ugyanezek a megjelenések bizonyítják,
hogy ezek a dolgok nem tartoznak az ún.

magaskultúra, vagyis a „komoly dolgok”
mentális terébe. Vagy fordítva: a komoly
dolgok nem vesznek tudomást a különféle
„egyéb” közösségek igényeirõl. 

A Nem olyan csaj címlapján fekete és
rózsaszín betûkre támaszkodva áll szolid,
de csajos ingben és szoknyában a szerzõ
maga. A kép magabiztosságot sugall, a szí-
nek és a cím a nyelv visszaszerzésérõl is ta-
núskodhatna. De mindannyian „tudjuk”,
hogy a komoly könyvek nem így néznek ki,
és ez a tévhit átjárja a könyv egészét: per-
sze vannak ezek a nagyon égetõ és borzasz-
tó dolgok, amikrõl beszélni kellene, de ez
mégsem valósulhat meg. Nincs tér, nincs
idõ, és Dunham háromszáz oldal erejéig el-
hiszi, hogy mi pont olyan csajok vagyunk,
akikkel csak így, lóhalálában, viccesre fog-
va, sztorizgatva lehet.
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A KORALLZÁTONY 
MINT A FÖLDI ÖKOSZISZTÉMA MODELLJE
Charles Sheppard: Coral Reefs. 
A Very Short Introduction

A tenger nem valami romantikus dolog,
ezt gyorsan szögezzük le, és bocsássuk
elõre. A romantika, amennyiben van, és
kapcsolódik tenger-témánkhoz, az ember-
ben jön létre, a tenger szemlélése közben.
És hangsúlyosan nem annak használata
vagy a mindennapjaiban való benne-
élés közben. 

Mindez Charles Sheppard 2014-es, ko-
rallzátonyokról szóló, ökológiai rendsze-
rekben és azok kölcsönhatásában gondol-
kodó könyve kapcsán fogalmazódott meg
bennem. Van a könyvben egy mondat,
amely a kortárs (nyugati) életformák mo-
delljét egyetlen szemléletes viszonyba állí-
tással képes megmutatni: „Meg kell érte-
nünk, hogy nem menedzselhetünk egy ko-
rallzátonyt, vagy bármilyen más tengeri
ökoszisztémát; úgy vélni, hogy képesek va-
gyunk erre, nem más, mint puszta hübrisz.
A legtöbb, amit megtehetünk, a rendszert
befolyásoló emberi hatások menedzselése –
és ott, ahol ezt hatékonyan tesszük, a záto-
nyok ökoszisztémájának egészsége helyre-
állhat illetve javulhat.” (108.)

Az ember, aki menedzselni igyekszik a
természetet, kiszakít valamit egy szélesebb
hatókörû rendszerbõl, összefüggéseket hagy
figyelmen kívül – és persze figyelmen kívül
hagyja az idõt, a hosszú távú hatásokat.

Sheppard, a Warwicki Egyetem pro-
fesszora életének negyven évét fordította a
korallzátonyok tanulmányozására, az ered-
mények nagyközönség számára írt össze-
foglalójából pedig kiérezhetõ a téma iránti
elfogultság is persze. Amikor például arról
beszél, hogy Darwin evolúcióelméletéhez
képest a korallzátonyok kialakulásáról és a
föld rétegeinek mozgásáról írt 1842-es
munkája innovatívabb és eredetibb volt, az
olvasó hajlamos lehet a fejét ingatni és a
szakemberek mindenkori, szakmájuk iránti
elfogultságának betudni a dolgot. De ha
Sheppard netán elfogult szakember volna,
akkor is kétségtelenül jó szakember, mert a
történet, amelyet a korallzátonyokról me-
sél, menet közben észrevétlenül szippant
be és gyõz meg tétjeirõl.

Sheppard lényegében nem kevesebbet
állít, mint hogy a korallzátony a földi öko-
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szisztéma alighanem legkomplexebb kép-
zõdménye, és ezáltal annak egyfajta kicsi-
nyített modellje is. Ha kísérletet teszünk
annak megértésére, hogyan mûködik maga
a Föld mint ökoszisztéma, hogyan függnek
össze annak egyes részei, akkor a korallzá-
tonyok vizsgálata ideális terep.

Milyen adatokkal támasztható alá ez a
kiemelt relevancia? Csupán néhány tám-
pont a szerzõ által soroltak közül: sokkal
több életformát képesek fenntartani egy
összefüggõ rendszerben, mint a tengerek
bármely más képzõdményei; rengeteg
szimbiotikus életformának biztosítanak 
telephelyet; az emberek szempontjából pe-
dig élelmezési lehetõséget nyújtanak – a
halállomány révén elsõsorban, amelyik 
a korallzátonyok közelségében él, és azok-
kal összefüggésben alakítja ki életformáját
–, ugyanakkor lakóhelyet is, a korallpopu-
lációk nyomán létrejött szigeteken, ame-
lyek ma sok esetben önálló államok, és 
halászattal vagy turizmussal kapcsolatos
tevékenységekbõl tartják fenn magukat. 
Az élõ korallpopulációt megõrzõ zátonyok
hullámtörõ funkciót is betöltenek, védve 
a partszakaszokat vagy akár magukat a szi-
geteket is az eróziótól.

A vizek tisztaságának, élhetõségének
fenntartása, illetve a stabilitás szempontjá-
ból szerepük kulcsfontosságú, a korallfajok
elpusztulásával viszont a zátony statikus,
eróziónak kitett tereppé változik, amely
már nem képes növekedésre, a körülmé-
nyekhez való aktív alkalmazkodásra. Öko-
lógusi szemszögbõl a korallzátonyok afféle
jelzõrendszerként is mûködnek, azt mutat-
va, mennyire élhetõ az adott tenger/óceán
mint ökoszisztéma – és voltaképp, ezzel
összefüggésben, hogy mennyire élhetõ
még maga a Föld. A szerzõ adatai egyértel-
mûek és meggyõzõek a tendenciákat te-
kintve: az ötven-száz évvel ezelõtt létezõ
korallzátonyok egynegyede azóta elpusz-
tult, mintegy harmaduk kritikus állapotba
került. Csupán a zátonyok mintegy egyne-
gyed részérõl jelenthetõ ki, hogy stabilan
egészséges, „mûködõképes” állapotban
vannak jelenleg is. A korallzátonyok,
mondja a szerzõ, magának az emberi léte-
zés lehetõségeinek is egyfajta tükörképét
nyújtják tehát. (20.)

A korallzátony olyan, mint egy erdõ,
hangzik el valahol a könyvben – és a kulcs
minden ilyesfajta élõhely megismerésé-
hez/megértéséhez az összefüggések kere-
sése és felmutatása. Charles Sheppard ép-

pen ezeket a kapcsolódási pontokat, háló-
zatszerû mûködéseket mutatja be elsõsor-
ban, nagy történeti és geológiai távlatokat
fogva át.

A korallok életformájának és biológiá-
jának alapszintje önmagában is érdekes,
hiszen korábbi földtörténeti korszakokig
visszamenõen tesz érthetõvé dolgokat – 
a könyv ökológiai perspektívája felõl
azonban még fontosabb az, ahogyan az
egyes korallfajok és algafajok szimbiózisa
leírható, vagy az, hogy a korallzátonyt
„lakó” halfajok milyen egymásrautaltsá-
gokat alakítanak ki tengerirózsafélékkel
vagy akár egymással, azon túlmenõen is,
hogy egyes fajok táplálékul szolgálnak
más fajoknak.

A könyv utolsó harmada a korallzá-
tonyok jelenének feltérképezésérõl szól,
azoknak a válaszoknak a keresése, ame-
lyek a Mit tehetünk?... kérdésre adhatók.
Az egymásra utaltságok jól dokumentált
láncolatában a kérdés kiegészített, teljes
változata lényegében így hangzik: Mit te-
hetünk önmagunkért?

Ennek a kérdésnek a megközelítésé-
ben Charles Sheppard a lehetõ legböl-
csebben, de mégis paradox módon jár el.
Maguk a zátonyok, maga a természet nem
menedzselhetõ – állítja egyik, már emlege-
tett központi tézisében –, az emberi viszo-
nyulás hozzájuk viszont igen. Az emberi
tényezõk befolyásolásának kulcsa viszont
a politikusok, vállalatvezetõk, döntésho-
zók kezében van. Ebbõl adódik a könyvnek
azon sajátossága, hogy – az antropocénként
is megnevezhetõ földtörténeti korszak koc-
kázatait szem elõtt tartva – mégiscsak lefor-
dítja a korallzátonyok életét alakító ténye-
zõket a menedzsment és a szolgáltatások
nyelvére is. Hátha lesznek olyanok, akik
épp ezen a nyelven értik meg, mirõl is van
szó. Hogy nincs „fenntarthatóan intenzí-
vebbé váló” kitermelés például (97.). Hogy
a halászatban nem érvényesek a gazdasági
növekedés alapelvei – ott a növekedés min-
dig az alaptõkéhez való hozzányúlást, te-
hát voltaképpen tõkekivonást jelent
(96–97.). Hogy a korallzátonyok „szolgálta-
tást nyújtanak” ugyan az embereknek (10.),
de ez a szolgáltatás csupán a létfeltételeik
fenntartásával lehetséges – és ha azok ve-
szélybe kerülnek, akkor a korallzátonytü-
kör valami homályos gomolygást kezd
visszatükrözni az ember számára, ami nem
jelent jót.
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